
 
 
KOPIE VOOR DE VOLGENDE SNIKKE – DIE DAN ZAL WORDEN VERZORGD 
DOOR  Vrouwen van Nu    – KAN INGELEVERD WORDEN 

T/M  4 juni 2014     
 
Dat was een onverwacht dikke Snikke die begin april in de bus viel. Het 
versturen van deze Snikke naar de postabonnees kostte zelfs een extra 
postzegel! 
Er was veel te vermelden. De Snikke zou nog dikker zijn geworden als het 
verslag van de jaarvergadering van de S.V.O. in wat groter lettertype was 
gemaakt. Nu was het wel heel klein geschreven en voor sommigen 
misschien wat moeilijk te lezen. Het voordeel is dat op deze manier de 
volledige tekst geplaatst kan worden, zodat iedereen weer geheel op de 
hoogte is van het reilen en zeilen van ons verenigingsgebouw. 
Het zou natuurlijk nog mooier zijn als de opkomst voor deze 
jaarvergadering groter was geweest. "De Miet" en de gymzaal nemen 
tenslotte een belangrijke (zo niet de belangrijkste) plaats in voor de 
activiteiten van de bevolking. 
Dit was ook op Tweede Paasdag weer te merken, toen tientallen inwoners 
zich aanmeldden om mee te doen aan het "neuties schieten". Het was net 
als in voorgaande jaren een gezellige boel; jong en oud deed mee. Het 
MIK-bestuur had in de gymzaal een flink aantal banen uitgezet met op 
elke baan 25 walnoten. Dat je niet ervaren in het spel hoeft te zijn, bewees 
een van de jongste deelnemers, die als enige!, in een keer alle noten van 
de baan gooide. 
Na al twee avonden - zaterdag en zondag – rook te hebben gesnoven van 
paasvuren van over ver, misschien zelfs wel vanuit Duitsland, werd op 
paasmaandag 's avonds de brand gestoken in het paasvuur van 
Odoornerveen. Gelukkig was de wind, die er in de week voor Pasen 
stond, gaan liggen zodat er geen gevaar voor schuren of huizen was. De 
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brand in de grote bult takken die op drie voorafgaande zaterdagen door de 
bevolking bijeen was gebracht, trok weer flink wat toeschouwers. Ook uit 
omliggende dorpen kwamen mensen op het vuur af.  
Een rood-wit afscheidingslint dat ook dit jaar op ruime afstand van de bult 
was vastgezet, hield de rondspringende jeugd op veilige afstand van het 
vuur. Dat is wel eens anders geweest. Kinderen konden toen  een 
gevonden stok of rietstengel in het grote vuur steken om daarmee hun 
eigen paasvuurtje aan te steken. En ja, wat is er nu mooier dan je eigen  
vuurtje te stoken! 
We hopen dat het Paasvuur nog jaren zal kunnen branden en dat iemand 
er ook een plaats voor heeft, zoals nu het geval is. Alle waardering voor 
de familie Uiterwijk die hiervoor ieder jaar hetzelfde stukje grond 
beschikbaar stelt! 



AGENDA 
   
  9 mei – Schoonmaakavond Odoornerveen (Plaatselijk Belang) 
13 mei – Vrouwen van Nu (reis met Odoorn) 
17 mei – Oud papier (Plaatselijk Belang) 
24 mei – Inzameling oud ijzer (St. Verenigingsgebouw Od’veen) 
29 mei – Hemelvaartsdag 
  4 juni – Laatste dag kopie De Snikke inleveren 
  8 juni – Eerste Pinksterdag 
  8 juni – Tweede Pinksterdag 
12 juni – Vrouwen van Nu (fietsmiddag) 
21 juni – Oud papier (St. Verenigingsgebouw Od'veen) 
22 juni – Zeskamp (c.v. MIK) 
  3 sep – Vrouwen van Nu (excursie Ter Apel) 

BORRELAVOND!! 
Iedere vrijdag vanaf 21.00 uur in dorpshuis “De Miet”! 

 



VAN DE BEHEERSCOMMISSIE 
 
Na het publiceren van de laatste vier getallen om op uw BINGOkaarten 
weg te strepen, kwam er een hele lading goede BINGOkaarten binnen. 
Het waren er zoveel dat niet iedereen in de prijzen viel. De resterende 
getallen zijn 36, 40, 59, 69, 75. Er kunnen nu geen volle kaarten meer 
worden ingeleverd. 
Hieronder vindt u de lijst met prijswinnaars. Staat uw naam er niet bij, 
jammer, maar volgend seizoen zijn er nieuwe kansen. 
 
1) Ans Ruiter, Zuidzijde 16-A   25,- euro 
 Minie Boels, Zuidzijde 15   25,- 
2) Ans Ruiter, Zuidzijde 16-A   20,- 
3) Noorlander-Lubberts, Zuidzijde 22  15,- 
4) H. Bos-Drenth, Zuidzijde 26   10,- 
 Coos Reinink, Noordzijde 19   10,- 
5) Aaltje Cremers, Zuidzijde 19   7,50 
6) F. Prakken, Noordzijde 29-A   5,- 
 Ciska Zandbergen, Noordzijde 18  5,- 
 G. Begeman, Schoonoord   5,- 
 Anje Warners, Zuidzijde 36   5,- 
 Johan Oosting, Zuidzijde 23   5,- 
 Jan Eggens, Odoorn    5,- 
 G. Sloots-Stavast, Odoorn   5,- 
 Fam. Ensing, Borgerzijtak 17   5,- 
 
  



VROUWEN VAN NU 
 
Notulen maandelijkse bijeenkomst 
op 15 april in dorpshuis "de Miet" 
 
De avond werd geopend door onze voorzitter Ciska Zandbergen. De 
notulen en ingekomen stukken werden voorgelezen door onze secretaris 
Stiny van Bergen. Er zijn weer veel activiteiten bij de Vrouwen van Nu, 
o.a. reisjes, wandeldagen en nog veel meer.  
Na de pauze kwam dhr. Ronald Vorenhout uit Hoogersmilde aan het 
woord. Hij is boswachter van beroep en zijn lezing ging over de ziekte van 
Lyme. 
Ronald is zelf ervaringsdeskundige, 4 jaar geleden was hij zelf doodziek 
en belandde hij bijna in een rolstoel. Gelukkig is hij weer opgeknapt en hij 
is nu weer 2,5 jaar aan het werk. Aan de hand van dia’s vertelde hij van 
alles over de teken. De vrouwtjes zijn rood en brengen de ziekte van 
Lyme over. De mannetjes zijn zwart en zij zorgen voor het nageslacht. 
Lyme ontstaat door de beet van een teek die besmet is met Lyme. 
Lyme is een ziekte die het afweersysteem aantast, de patiënt wordt vaak 
ernstig vermoeid, krijgt hoofdpijn en reuma-achtige klachten. Het lastige is 
dat het jaren kan duren voor de klachten zichtbaar worden. De bacterie 
die de teek overbrengt, kan zich als het ware inkapselen in het menselijk 
lichaam. 
Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, 
parken en tuinen. Controleer uw lichaam en uw kleding op tekenbeten als 
u in het groen bent geweest. Teken kunnen zich overal vastbijten, maar 
hebben de voorkeur voor liezen, knieholtes en oksels. Hebt u een 
tekenbeet? Haal de teek snel weg, hoe langer hij zit hoe groter de kans 
dat hij ziekteverwekkers overdraagt. 
Als je de teek verwijderd hebt, daarna met alcohol ontsmetten en de 
datum opschrijven. De ziekte wordt behandeld met antibiotica. In 
Nederland staat er een vrij korte kuur voor en moet eigenlijk wat langer 
zijn, b.v. 4 weken. 
Het was een leerzame avond. De volgende bijeenkomst is 20 mei. 

 
Minie Boels 

 

 

SCHOONMAAKAVOND – 9 MEI 
verzamelen 18.30 uur, De Miet 

 



VROUWEN VAN NU 
 
Beste Snikke lezers en lezeressen, 
Mij is plotseling gevraagd om een verslag van ons reisje naar het musea-
erfgoedcentrum-rariteitenkabinet Collectie Brands te Nieuw Dordrecht te 
maken, daar onze Marijke die dit altijd zo voortreffelijk doet, tijdelijk in de 
lappenmand zit. 
Daar ik dit dus niet van tevoren wist, volgt hier gewoon een verslagje van 
een gezellig meelopende toeschouwer: Op woensdag 9 april gingen wij 
met 20 Vrouwen Van Nu vanuit ons dorpshuis in Odoornerveen met een 
aantal auto's naar Nieuw Dordrecht. Ik had nog nooit van collectie Brands 
gehoord, maar dacht dat het wellicht gezellig zou worden met elkaar, net 
als bij onze ander excursies! 
Wat schetst mijn verbazing wat we daar allemaal te zien kregen! Naast 
een oude boerderij was een heel nieuw gebouw gerealiseerd om de 
buitengewone collectie van Dhr. Jans Brand te herbergen. 
We werden in groepjes gedeeld en wij werden rondgeleid door een 
oudere heer die bij Jans in de klas gezeten had en nog steeds bevriend 
met hem is. Hij liet ons het oude woonhuis zien met een granieten 
aanrecht met kasten met oude kannen, serviesgoed, zelfs pakken suiker 
die de oorlog nog overleefd hadden enz. De kamers waren ook nog intact 
en er was heel wat herkenbaars te aanschouwen uit vroeger tijd. Onze 
gids vertelde op humoristische wijze hoe Jans als peutertje in de box 
stond en z'n Vader een sigaret opstak en per ongeluk het luciferdoosje in 
de box liet vallen… de kleine Jans graaide het in z'n knuistje en heeft 
sindsdien nooit meer iets weggegooid..! Nou dat was te zien, geweldig wat 
die man verzameld heeft! Hele vitrinekasten met lades vol mooie 
spulletjes, alles keurig op rubriek! We zagen o.a. een lade met 
pijpenkoppen, rouwsieraden, persoonsbewijzen etc. teveel om op te 
noemen en in een middag te bekijken. Er was ook een film in een zaaltje, 
maar daarvoor was ook de tijd tekort, want de expositie over 200 jaar 
Koninkrijk Zuidoost Drenthe was ook al zo interessant! Prachtige foto's en 
krantenknipsels kwamen aan ons oog voorbij.. teveel om te kunnen lezen, 
want toen was er Koffie..! Gezellig met elkaar in een soort restaurantje, 
aardige bediening en leuke kleurige kopjes koffie met een lekker stuk 
appeltaart. Nu konden we er weer tegenaan voor de 2e helft. Een hele 
zaal vol kranten en tijdschriften o.a. uit de oorlog '40-'45. Als je hier uit de 
buurt kwam, kon je zelfs je geboorteaankondiging terugvinden, heel leuk, 
ik zag dat mensen hem vonden. Er waren ook grote vitrines vol bijzondere 
voorwerpen, sommige moesten we raden wat het was, heel leuk en 
leerzaam. 



Er was zelfs een brief van Hugo de Groot uit 1621 aan de "Eerbare 
deugdzame juffrouw Maria Junius" heb ik op de website gelezen, waar 
een ieder nog veel meer informatie kan halen, maar een ding kan ik jullie 
nog wel vertellen, als jullie er zelf naar toegaan zal je zeker net als ik geen 
spijt hebben! 
Hierbij wil ik dan ook onze reiscommissie heel hartelijk bedanken,  en dit 
mooie museum, waar Drenthe trots op kan zijn, met zijn vrijwilligers alle 
goeds toewensen voor de toekomst! Bedankt!  

Lientje de Jong-Tolenaars,  
Schoonoord 

  



c.v. MIK  c.v. MIK  c.v. MIK 
 
Neutiesschieten  c.v. MIK 
Tweede Paasdag, een regenachtige dag, dus heerlijk weer om samen te 
komen in het dorpshuis, om met elkaar te gaan neutiesschieten. Onze 
voorzitter mocht 61 deelnemers welkom heetten in de gymzaal. Zij werden 
opgedeeld in 7 groepen, want er lagen 7 banen klaar. Om 10.00 uur kon 
het festijn beginnen en moest iedere deelnemer weer ontzettend zijn/haar 
best doen, om de noten van de lijn te schieten. Zoals de meesten wel 
weten, valt dit niet altijd mee. Vooral niet om die laatste noot aan het einde 
van de baan eraf te schieten, zodat je in ieder geval pluspunten vergaart. 
De meeste deelnemers hebben toch vaak een min voor hun punten staan, 
helaas. Maar dit mag de pret niet drukken, want bovenal is dit gewoon 
altijd een hele gezellige morgen voor zowel jong als oud. Dat bleek ook 
weer in de finale. Nadat elke groep 10 rondes had gegooid, werden de 
winnaars voor in de finale bekend. De finalisten waren: Stiny van Bergen, 
Tineke Vrielink, Linda Boels, Bert Begeman, Lianne Wijnholds, Iris 
Loohuizen en Nienke Eggens. Allemaal waren ze winnaar van hun groep. 
En de jongste finalist, Nienke Eggens, 5 jaar oud, had zelfs tijdens de 10 
rondes gepresteerd om alle 25 noten er in een keer af te gooien. Een hele 
prestatie! En ja, dan moet je nog een keer presteren in de finale. Deze 
bestaat altijd uit 5 rondes. En daar zijn altijd 3 prijzen te winnen. De uitslag 
luidt als volgt: 
   1. Stiny van Bergen 28 punten 
   2. Linda Boels  14 punten 
   3. Tineke Vrielink   6 punten 
De 5-jarige Nienke kreeg voor haar prestatie nog een zakje met eitjes 
uitgereikt en natuurlijk hebben wij voor de grote verliezer altijd nog een 
poedelprijs. Deze ging dit jaar naar: Truus van Eeden. Zij had een 
eindstand van -78 punten! Kortom een gezellige morgen en voor diegene 
die dit jaar met de prijzen buiten de boot vielen, volgend jaar zijn er weer 
nieuwe rondes met nieuwe kansen! 

Bestuur c.v. MIK 
 
 
  



ST. VERENIGINGSGEBOUW OD´VEEN 
 
In de afgelopen maand kwam het bestuur van SVO niet bij elkaar. Om die 
reden is er weinig nieuws te melden. Wel herhalen we enige oproepen 
zoals u die ook in De Snikke van april hebt kunnen lezen. 
 
HERINRICHTING DORPSHUIS 
In de periode van 7 juni tot 29 juni vinden werkzaamheden plaats in het 
dorpshuis. Het dorpshuis is in die periode dientengevolge gesloten voor 
alle activiteiten. Reeds geplande activiteiten in deze periode vinden 
doorgang in overleg met het SVO-bestuur.  
 
Op 4 zaterdagen in voornoemde periode heeft de inrichtingscommissie 
vrijwilligers nodig: 10 vrijwilligers op 7 en 14 juni en 5 vrijwilligers op 21 en 
28 juni. Op die dagen vinden diverse werkzaamheden plaats in het 
dorpshuis Vooral voor 21 en 28 juni zoekt de commissie pietjes-precies, 
die onder andere bereid zijn verfwerkzaamheden voor hun rekening te 
nemen. Heeft u belangstelling? Wilt u uw krachten beschikbaar stellen 
voor het dorpshuis? Wilt u uw man opgeven? Bel dan met Alexander 
Evenhuis, tel. 06 20971533! We hopen op veel opgave! 
 
Ten gevolge van de herinrichting komen een aantal artikelen beschikbaar 
die niet meer benodigd zijn in het dorpshuis. SVO heeft gemeend de 
inwoners de eerste kans te gunnen die artikelen, voor een zacht prijsje, 
over te nemen van het dorpshuis. De opbrengst komt op die manier weer 
ten goede aan het verenigingsgebouw! Het gaat om de volgende 
artikelen: 
• (huidige) TAFELS (in dorpshuis): minimumbod € 20,- per stuk 
• (huidige) STOELEN (in dorpshuis): minimumbod € 10,- per stuk 
• (huidige) BARKRUKKEN (in dorpshuis): minimumbod € 20,- per stuk 
• (huidige) BOLLAMPEN-setje van 3 (in dorpshuis): minimumbod € 10,- 
per stuk 
• (huidige) KLOK (in dorpshuis): bieden maar! Geen minimumprijs! 
• (huidige) GORDIJNEN (in dorpshuis): bieden maar! Geen minimumprijs! 
• (huidige) TAFELKLEEDJES (in dorpshuis): bieden maar! Geen 
minimumprijs! 
 
Biedingen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer, inleveren of 
inzenden in een gesloten envelop naar SVO, p/a Noordzijde 7 d te 
Odoornerveen. Geef op uw bieding aan op WELK artikel u biedt, wat u 
bereid bent PER ARTIKEL te betalen en HOEVEEL artikelen u wilt. 



Voorbeeld: J. Bieder, Noordzijde 7 d te Odoornerveen, tel 06 12345678, 
wil graag 8 stoelen voor € 15,- per stuk, 2 tafels voor € 25,- per stuk en 2 
tafelkleedjes voor € 2,- per stuk. 
U kunt uw schriftelijke biedingen doen tot 01-06 aanstaande. Na deze 
datum zal SVO de artikelen toekennen aan de hoogste bieders. Voor 
zover gelijke biedingen bij de stoelen en tafels aan de orde zouden zijn 
kent SVO voorrang toe aan bieders die bieden op zowel stoelen als tafels, 
om te voorkomen dat bieders wel bijvoorbeeld een tafel toegekend krijgen, 
maar niet de stoelen.  
Alle artikelen komen beschikbaar op 31-08 aanstaande! Op deze middag 
wordt iedere bieder in de gelegenheid gesteld zijn/haar artikelen op te 
halen. Meer nieuws/details hierover in een volgende Snikke! 
 
OUD-IJZER-actie 
Ook in 2014 organiseert SVO weer haar oud-ijzer-actie! 
Wij helpen u graag af van al uw oude metalen. Op zaterdag 24 mei zullen 
wij alle metalen inzamelen. We willen dan ook een ieder verzoeken 
zijn/haar oude metalen voor 09.00 uur aan de weg te plaatsen. Met de 
opbrengst financiert SVO de dorpshuis- en sportactiviteiten, dus indirect 
komt de actie iedere dorpsbewoner weer ten goede. 
Bent u niet thuis op 24 mei en/of wilt u eerder af van uw oude metalen? 
Brengen is ook mogelijk! Neem in dat geval contact op met Jan Willem 
Eggens op telefoonnummer 0591 381450.  



PLAATSELIJK BELANG 
 
Schoonmaakavond Odoornerveen 
 
Wil je meehelpen om het dorp schoon te houden. Help allen mee, ruim het 
zwerfafval voor het huis op en zet het deze avond aan de straat. 
 
Je kunt je opgeven bij: 
Plaatselijk Belang, Trea Evenhuis 
Tel: 382097 of via de mail: aevenhuis@live.nl 
 
Bij opgave: We verzamelen bij het dorpshuis om 18.30 uur en we hopen 
tegen 21.00 uur klaar te zijn. Als afsluiting nuttigen we een drankje in het 
dorpshuis. Voor je eigen veiligheid neem een fluoriderend hesje mee +  
werk-tuinhandschoenen. Voor vuilniszakken wordt gezorgd. 
  
Graag zien wij u op 9 mei bij het dorpshuis. 

Plaatselijk Belang 
 
  



KLEURPLAAT 
 
Tussenstand 1 t/m 6 jaar  Tussenstand 7 t/m 12 jaar 
Nienke Eggens 30 pnt  Anne Ruiter  40 pnt 
Norah Evenhuis 20  Marloes Boels  30 
Pascal Eggens 20  Marlijn Eggens 30 
Milan Evenhuis 20  Gerrit Vos  20 
Steijn Evenhuis 10  Jeffrey Eggens 20 
Thijs Ruiter  10 



ODOORNERVEEN IN DE PERS 
 

 



Jeu de Boules club 
 

”De meester Runsink Stee” 
 

Schoonoord 
 
Zin in een paar uurtjes ongedwongen ontspanning en gezellig sport en 
speel? 
Sinds de renovatie van het Dorphuis en het omliggende terrein spelen we 
op dinsdag- en vrijdagmiddag, vanaf 13.30 uur, op fonkelnieuwe banen 
naast het Dorpshuis.  
Onze activiteiten vinden het hele jaar plaats, ook in de vakantieperioden, 
behalve wanneer het weer het niet toelaat. 
Wie eens wil komen kijken hoe het gaat is van harte welkom.  
Wie het eerst eens wil proberen kan dat natuurlijk ook. 
 
Inlichtingen worden graag gegeven 
door: 
 
Rein Lycklema,  
tel. 387262 
Hennie Fluks,  
tel. 381798. 
 
En in Odoornerveen door: 
 
Hans van der Klis, 
tel. 381086 
Jan Noorlander  
tel. 532179. 
 
Belangstelling?  
Wij begroeten u graag op de aangegeven plaats en tijd. 
 
  



 

c.v.  M I K 
bestaat op 7 mei 40 jaar! 

Hiermee wil de beheerscommissie ´De Snikke´ 
deze voor Odoornerveen zo belangrijke vereniging 

van harte feliciteren! 
 


